
 
 

95% do investimento é assegurado por programa comunitário POSEUR 

Instituto Ricardo Jorge investe 2,3 ME em 

eficiência energética e energias renováveis 
 

                
 

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge vai investir até 2020 mais de 2,3 

milhões de euros na implementação de medidas de eficiência energética e energias 

renováveis no seu edifício-sede em Lisboa. O investimento previsto permitirá a 

substituição do sistema de AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado), a 

substituição da iluminação interior e exterior por LED e a instalação de uma central 

fotovoltaica. 

 
Lisboa, 6 de setembro de 2017 

 

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Instituto Ricardo Jorge) acaba de 

ver aprovada uma candidatura ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência 

no Uso de Recursos (PO SEUR) no valor de cerca de 2,3 milhões de euros, com vista o 

reforço da eficiência energética e a utilização de energias renováveis no seu edifício-

sede em Lisboa. O investimento será realizado ao longo dos próximos três anos e 

assenta em três componentes gerais: substituição do sistema de AVAC (Aquecimento, 

Ventilação e Ar Condicionado), substituição da iluminação interior e exterior por LED 

(Retrofit) e a instalação de uma central fotovoltaica. 

Atualmente, o sistema de AVAC e a iluminação do Instituto Ricardo Jorge, baseadas em 

soluções técnicas pouco eficientes, mais gastadoras e poluentes, representam cerca de 

40% do consumo energético do edifício-sede, um valor que será consideravelmente 

reduzido após a implementação deste projeto integrado de gestão e racionalização 

energética. A intervenção a realizar permitirá, também, reduzir a dependência do 

Instituto Ricardo Jorge face a energia proveniente de combustíveis fósseis, através da 



instalação de painéis fotovoltaicos para produção de energia em autoconsumo, assim 

como outros benefícios indiretos tais como a poupança em manutenção, o conforto 

dos utilizadores e a segurança no abastecimento. 

De acordo com a candidatura aprovada pela autoridade de gestão do PO SEUR, as 

medidas a implementar permitirão uma poupança energética anual de mais de 100 mil 

euros. Do investimento a realizar, 2,2 milhões de euros serão financiados por fundos 

comunitários, o que corresponde a uma taxa de cofinanciamento de 95%, sendo o 

restante valor assegurado pelo Instituto Ricardo Jorge. 

O PO SEUR é o Programa Nacional Temático dedicado ao Ambiente que pretende 

contribuir para a afirmação da Estratégia Europa 2020, especialmente na prioridade de 

crescimento sustentável, respondendo aos desafios de transição para uma economia 

de baixo carbono, assente numa utilização mais eficiente de recursos. Este programa 

estrutura-se em três eixos basilares: Apoiar a transição para uma economia com baixas 

emissões de carbono em todos os sectores; Promover a adaptação às alterações 

climáticas e a prevenção e gestão de riscos; Proteger o ambiente e promover a 

eficiência dos recursos. 

 

 

O Instituto Ricardo Jorge desenvolve uma tripla missão como laboratório do Estado no setor 

da saúde, laboratório nacional de referência e observatório nacional de saúde. O Instituto 

tem por missão contribuir para ganhos em saúde, para a definição de políticas de saúde e 

para o aumento da qualidade de vida da população. Dispõe de unidades operativas na sua 

Sede em Lisboa, em centros no Porto (Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira) e 

em Águas de Moura (Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infeciosas Doutor Francisco 

Cambournac). 
 
 

Para mais informações contatar: 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 

Gabinete de Comunicação, Marketing e Relações Externas 

Tel.: (+351) 217 519 200 | (+351) 927 953 095 

Mail: comunicacao@insa.min-saude.pt | Internet: www.insa.min-saude.pt 
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